22. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB PRAHA 2020
22st INTERNATIONAL FESTIVALOF WIND
ORCHESTRAS PRAGUE 2020

PROGRAM FESTIVALU
FESTIVAL PROGRAMME

PÁTEK 14. ÚNORA / FRIDAY 14th FEBRUARY 2020
HOTEL PYRAMIDA, KONGRESOVÝ SÁL / HOTEL PYRAMIDA, CONGRESS HALL,
Bělohorská 24, Praha 6
soutěžní přehlídka/competition
střední třída/middle class
14:40 – 15:20
15:20 – 16:00

Pluk šťastných dechařů
Suranaree Girls Wind Symphony

Česko/Czechia
Thajsko/Thailand

vyšší třída/higher class
16:00-16:45

Tamási Koncert-Fúvószenekar

Maďarsko/Hungary

STAROMĚSTSKÁ RADNICE / OLD TOWN HALL
17:00 přijetí zástupců zúčastněných orchestrů radním Hlavního města Prahy
meeting of orchestra´s representatives with a councilor of the City of Prague
pouze pro účastníky/for participants only
HOTEL PYRAMIDA, KONGRESOVÝ SÁL / HOTEL PYRAMIDA, CONGRESS HALL
Bělohorská 24, Praha 6
koncert orchestrů nejvyšší třídy/concert of orchestras of the higher and the top class
20:00 – 20:30
Stadtkapelle Kirchheim
20:30 – 21:00
Bergkapelle Saar
pro veřejnost vstup volný/free entry

Německo/Germany
Německo/Germany

SOBOTA 15. ÚNORA/SATURDAY 15th FEBRUARY 2020
HOTEL PYRAMIDA, KONGRESOVÝ SÁL/HOTEL PYRAMIDA, CONGRESS HALL
Bělohorská 24, Praha 6
soutěžní přehlídka/competition
střední třída/middle class
10:00 – 10:40
Musikverein Seebronn
10:40 – 11:20
Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice
pro veřejnost vstup volný /free entry
vyšší třída/higher class
11:20 – 12:05
Jugendblasorchester der Stadt Stein
12:05 – 12:50
Bezirksjugendorchester Günzburg
12:50 – 13:35
Musikkapelle Gerlenhofen
13:35 – 14:20
Harmonie Šternberk
14:20 – 15:05
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Německo/Germany
Česko / Czechia

Německo/Germany
Německo/Germany
Německo/Germany
Česko/Czechia
Česko/Czechia

nejvyšší třída/top class
15:05 – 15:55
Dechový orchestr ZUŠ Jihlava
15:55 – 16:45
Bergkapelle Saar
16:45 – 17:35
Stadtkapelle Kirchheim
pro veřejnost vstup volný /free entry

Česko Czechia
Německo/Germany
Německo/Germany

CHRÁM SV. MIKULÁŠE/ST. NICHOLAUS CHURCH,
Staroměstské náměstí, Old Town Square
koncertní vystoupení orchestrů/concerts of orchestras
13:00 – 13:30
Suranaree Girls Wind Symphony
13:30 – 14:00
Tamási Koncert-Fúvószenekar
14:00 – 14:30
Musikkverein Seebronn
14:30 – 15:00
Jugendblasorchester der Stadt Stein
15:00 – 15:30
Musikkapelle Gerlenhofen
15:30 – 16:00
Bezirksjugendorchester Günzburg
pro veřejnost vstup volný/free entry

Thajsko/Thailand
Maďarsko/Hungary
Německo/Germany
Německo/Germany
Německo/Germany
Německo/Germany

19:00 Setkání dirigentů s porotou/workshop of condutors with jury members (Hotel Pyramida)
20:00 HOTEL PYRAMIDA, KONGRESOVÝ SÁL/HOTEL PYRAMIDA, CONGRESS HALl,
Bělohorská 24, Praha 6
Závěrečný ceremoniál festivalu/Final ceremony of the festival
Koncert Národního dechového orchestru/Concert of the Czech national concert band
vyhlášení výsledků soutěže, předávání cen, společné hraní
results announcement, awarding ceremony, common playing

POROTA/JURY
VÁCLAV BLAHUNEK
Česká republika/Czech Republic
ředitel a šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky
Václav Blahunek (*1971, Olomouc) absolvoval Hudební fakultu AMU
v Praze, nejprve ve hře na klarinet a poté v oboru dirigování (Radomil
Eliška, Josef Kuchinka, František Vajnar). Zúčastnil se dirigentských kurzů Jiřího Bělohlávka a Nicolase Pasqueta na HAMU v Praze, a Craiga
Kirchoffa na americké univerzitě v Appletonu. Václav Blahunek spolupracuje s mnoha domácími i zahraničními hudebními tělesy, například řídil
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Plzeňskou filharmonii, Komorní
filharmonii Pardubice, Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, Filharmonii Hradec Králové, Tokio
Kosei Wind Orchestra, Symfonický orchestr Northern Illinois University v Chicagu a mnohé dechové ansámbly v USA. Hostoval také ve Státní opeře Praha a v divadle v Ústí nad Labem. V roce
2010 zakončil doktorandské studium na HAMU v oboru Interpretace a teorie interpretace, specializace dirigování se zaměřením na symfonický repertoár dechového orchestru.
Václav Blahunek působí ve funkci dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie České republiky od
roku 1999, v roce 2009 byl jmenován do funkce ředitele tělesa a zároveň i jeho šéfdirigenta.
Ve svém repertoáru z oblasti symfonické dechové hudby klade důraz na provádění původních
kompozic českých i zahraničních autorů. V rámci koncertů Mezinárodního festivalu Pražského

jara (2005) zazněla například pod jeho vedením symfonie Karla Husy Hudba pro Prahu 68 v české
premiéře. Z koncertních projektů pro Českou filharmonii to byl úspěšný Gustav Mahler a vojenská hudba v Jihlavě 1875, živě nahraný na CD pro Arco Diva nebo Čeští skladatelé v USA po roce
1848 (Karel Boleslav Jirák, Václav Nelhybel, Karel Husa) vysílaný Českým rozhlasem. V přípravě
jsou koncertní projekty pro festivaly Dny Bohuslava Martinů či Svatováclavské slavnosti.
VÁCLAV BLAHUNEK (*1971 in Olomouc) graduated from the Music Faculty of the Prague
Academy where he first studied clarinet (under Petr Čáp) and then conducting (under Radomil
Eliška, Josef Kuchinka, František Vajnar, Jiří Chvála, Pavel Pokorný, Leoš Svárovský and Lubomír
Mátl). He took part in courses of conducting by Jiří Bělohlávek and Nicolas Parquet at the Prague
Academy and Craig Kirchoff at the American university in Appleeton. Václav Blahunek works
with many orchestras and ensembles at home as well as abroad, including the Pilsen Philharmonic, the Prague Symphony Orchestra FOK, the Pardubice Chamber Philharmonic, Bohuslav Martinů Philharmonic Zlín, Hradec Králové Philharmonic, Northern Illionis Univesity Symphony
Orchestra in Chicago and wind ensembles in De Kalb and Dubuque in USA. He has apperared as
guest conductor at the Prague State Opera and the Ústí nad Labem Theatre. In 2010 he has finished
his doctorate studies at the Prague Academy in the subject of interpretation and the theory of interpretation, with special emphasis on conducting the symphonic repertoire for wind orchestras.
Václav Blahunek has been conductor of the Prague Castle guard and Czech Police Symphonic
Band since 1999, being appointed its director and Chief conductor in 2009. In his repertoire of
symphonic wind band music he takes special care to perform original compositions of Czech as
well as foreign composers. For instance at the 2005 Prague Spring Festival he conducted the first
Czech performance of Karel Husa’s symphony Music for Prague 1968. He performed a series of
concerts called Karel Husa and his Pupils; Czech composers in the USA after 1948 (Karel Boleslav
Jirák, Václav Nelhybel, Karel Husa).Vaclav Blahunek is a deputy chairman of the Association of
the Czech Wind Band Music and the WASBE Board of Directors member since 2015. Among his
endeavours is promote Czech music worlwide, he brought the WASBE Conference to Prague this
past summer, July 8-11th, 2016 in honor of Vaclav Nelhybel, Julius Fučík and he is preparing the
International WASBE Conference in Prague in honor of Karel Husa for 2021.

JAROSLAV ŠÍP

Česká republika/Czech Republic
Velitel hudby AČR – hlavní dirigent			

Narodil se 24.3.1969 ve Varnsdorfu, okres Děčín. Díky svému otci se již
od dětství zajímal o hudbu. Po ukončení základní školy se rozhodl studovat hru na trubku ve Vojenské hudební konzervatoři v Roudnici nad
Labem. Po jejím úspěšném absolvování nastoupil v roce 1987 k Ústřední
hudbě AČR jako hráč do sekce trubek a postupně zde prošel orchestrálními funkcemi od orchestrálního hráče až po funkci koncertního mistra.
Během své kariéry výkonného profesionálního vojenského hudebníka
se neustále vzdělával, tříbil a rozvíjel svůj talent. V roce 1994 vystudoval Pražskou konzervatoř
v oboru trubka a poté začal studovat dirigování u profesora Jiřího Lhotského na Vojenské konzervatoři. Během studia se zúčastnil konkurzu na místo dirigenta Ústřední hudby AČR, byl úspěšný
a od roku 1997 v této funkci působil. V roce 2000 ukončil studium dirigování a stává se zástupcem
velitele. V současné době je velitelem a hlavním dirigentem ÚH AČR. V roce 2007 nastoupil ke
studiu sbormistrovství na Univerzitě
Karlově, avšak z rodinných důvodů toto studium přerušil. Při studiu dirigování se začal zajímat
o instrumentaci pro velký dechový orchestr. Dnes instrumentuje i ty nejnáročnější symfonické

partitury pro orchestr ÚH AČR, na jehož výtečném zvuku, dramaturgii i nezaměnitelné podobě nese svou pečeť dirigentskou i aranžérskou. V instrumentaci se neustále vyvíjí a dnes nejsou
výjimkou instrumentace pro dechové, symfonické, taneční a komorní uskupení ve spolupráci
s předními evropskými nakladatelstvími. V posledních letech se začal profilovat též jako hudební
skladatel – v roce 2008 Ústřední hudba AČR provedla premiéru jeho skladby „Stvoření“, která se
v odborných kruzích setkala s velmi příznivou (až nadšenou) odezvou. Od té doby složil již několik
skladeb např.: Koncert pro trubku, Preludium, Intráda či Ceremonial Fanfare, která byla vybrána
k aktu udělování vyznamenání Prezidentem Republiky. Jeho umělecký a dirigentský záběr je velmi
široký, ale jeho doménou je především symfonický dechový orchestr, kde má možnost uplatnit
veškeré své muzikantské záměry a představy. Je výtečným interpretem klasické symfonické literatury v úpravách pro velký dechový orchestr a mezi jeho oblíbené autory patří zejména A.Dvořák,
B.Smetana, L.Janáček, P.I.Čajkovský, M.Ravel, nebo třeba D.Šostakovič. Jako dirigent několikrát
vystupoval v rámci festivalu Pražské Jaro, ale také v zahraničí. Například v roce 2005 v kanadském
Qubecu, 2008 Oslo, 2010 USA a v mnoha zemích EU. Často hostuje u českých, ale i Evropských
orchestrů. Rakousko, Německo, Polsko, nebo Velká Británie, kde v roce 2015 dirigoval koncert
v Londýně. Je členem odborných rad, Svazu hudebníků ČR, nebo Asociace hudebních umělců
a vědců (AHUV). Každoročně je členem odborných (i mezinárodních) porot, které působí v rámci festivalů, přehlídek a soutěží dechových souborů a orchestrů. Je zván k činnosti pedagogické
jako lektor a ukazuje práci s orchestrem. Aktivně se zapojuje do hledání nových soudobých českých skladeb a je zván k dirigování monster koncertů, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Jako dirigent
je velmi náročný a pečlivý a má jasnou uměleckou představu o interpretaci díla. To sebou nese mj.
velké nároky na všechny hudebníky v orchestru, ale jen takováto práce je zárukou systematického
vývoje orchestru. Proto je jen dobře, že postupně v práci s orchestrem Ústřední hudby AČR vyzrál
lidsky, umělecky, velitelsky i osobnostně, a tak především v jeho osobě má dlouholetá a výjimečná
tradice skvělých uměleckých šéfů, dirigentů, skladatelů a aranžérů v čele Ústřední hudby záruku
úspěšné perspektivy a uměleckého zrání.
JAROSLAV ŠÍP Chief Commander – chief Conductor of the Czech Army Central Band.
He was born on 24 March 1969 in Varnsdorf, district Děčín. Thanks to his father, he has held
an interest in music ever since he was a child. After finishing elementary school he decided to
study trumpet at Military Conservatory in Roudnice nad Labem. After successful graduation, he
joined the Czech Armed Forces Central Band in 1987 as a player in the trumpet section and went
through various positions in the orchestra from player to concert master. During his career of an
efficient professional military musician he kept on educating himself, polishing and developing
his talent. In 1994 he graduated from the Prague Conservatory specialising in trumpet and then
started studying conducting under Professor Jiří Lhotský at the Military Conservatory. During his
studies, he successfully auditioned to become the conductor of the Czech Armed Forces Central
Band and has been holding the post since 1997. In 2000 he ended his study of conducting and
became deputy commandant. Currently he is the commandant and main conductor of the Czech
Armed Forces Central Band. In 2007 he started studying choirmastership at Charles University
but interrupted that study for family reasons. While studying conducting, he became interested
in instrumenting for a big brass orchestra. Today, he instruments even the most demanding symphonic scores for the orchestra of the Czech Armed Forces Central Band, and has once and for all
put his conductor’s as well as arranger’s seal on its excellent sound, dramaturgy and unmistakable
form. He keeps on evolving in instrumentation; currently, his instrumentations for brass, symphonic, dance and chamber formations in cooperation with prominent European publishers are not
an exception. In the last years, he started profiling also as a music composer – in 2008, the Czech
Armed Forces Central Band premiered his composition “Creation“, which has met with a very
positive (enthusiastic even) response in the expert circles. Since then, he has composed several
pieces, e.g. Concert for trumpet, Prelude, Intrada, or Ceremonial Fanfare, which has been selected

to accompany the act of granting decorations by the President of the Czech Republic. His artistic
as well as conducting activities are very broad but his domain is mostly symphonic brass orchestra
where he has the opportunity to express his musical intentions and visions. He is an excellent interpreter of classical symphonic literature in adaptations for a big brass orchestra and his favourite
authors include A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, P. I. Tchaikovsky, M. Ravel, or D. Shostakovich.
As a conductor, he performed several times as part of the Prague Spring, but also abroad e.g. in
2005 in Quebec, in 2008 in Oslo, in 2010 in the USA and also in many EU countries. He often gives
a guest performance in Czech and European orchestras, for example in Austria, Germany, Poland
or Great Britain where he conducted a concert in London in 2015. He is a member of expert councils, of the Czech Musicological Society and of the Association of Musicians and Musicologists
(AHUV). Every year he sits on expert juries (including international ones) on festivals, shows
and competitions of brass ensembles and orchestras. He often gets invited to give lecture and
present his work with the orchestra. He actively participates in searching for new contemporary
Czech compositions and gets invited to conduct monster concerts in the Czech Republic as well as
abroad. He is a very demanding and thorough conductor and has a clear artistic idea about the interpretation of the opus. That brings along, among other things, big demands on all the musicians
in the orchestra; but only such tough work is the safeguard of systemic evolution of the orchestra.
It is therefore positive that throughout his work with the orchestra of the Czech Armed Forces
Central Band he has grown as a human, an artist and commandant and as a personality; and it
is precisely his personality that represents a guarantee of successful prospects and artistic growth
of the long-term and outstanding tradition of excellent art directors, conductors, composers and
arrangers in the leadership of the Central Band.

JÓZSEF CSIKOTA

hudební pedagog, dirigent		

Maďarsko/Hungary

József Csikota se narodil v roce 1963 v maďarském Makó. Je vystudovaným učitelem hry na trombón a absolventen studia dirigování na Hudební akademii Ference Liszta v Budapešti. Doktorský titul získal v oboru
hudební pedagogika. Svou pedagogickou kariéru začal na hudebních školách jako učitel hudby, hry na trombón a dirigování. V roce 1994 založil
Základní uměleckou školu v Makó a zároveň svůj brass band. V roce 1996
založil Symfonický dechový orchestr Makó, který v současnosti pracuje
pod názvem Symfonický dechový orchestr Hudební fakulty Univerzity v Szegedu. Od roku 1998
působí na Univerzitě v Szegedu jako dirigent a pedagog. Od roku 1999 spolupracuje s rozhlasem
v Budapešti, je členem mezinárodních porot soutěží dechových orchestrů či sólových přehlídek
a je pravidelně zván jako hostující dirigent po celém světě (např. Izrael, 1999; Buffalo State College,
2004; DePaul University Concert Band, Chicago, 2005). Od roku 2008 působí jako hostující professor na Státní univerzitě kultury a umění v Moskvě. József Csikota získal řadu osobních ocenění
stejně jako úspěchů se svým dechovým orchestrem. Mezi ně patří cena “Cum laude”, nejvyšší ocenění na Evropské hudební soutěži mládeže v belgickém Neerpeltu. Je ředitelem Východní sekce
WASBE, Mezinárodní asociace symfonických dechových orchestrů. Od roku 2011 působí také
v předsednictvu organizace. Je členem výborů Sdružení dechových orchestrů Maďarska a Asociace maďarských hudebních a uměleckých škol.
JÓZSEF CSIKOTA was born in 1963 in Makó. He studied music at the Conservatory of Szeged.
He graduated from the College of Music as a trombone teacher, then from Budapest Liszt Ferenc
Music Academy as a wind band conductor, where he graduated with honors. Then he graduated
from Franz Liszt Academy of Music as a conductor. He completed a doctoral degree in music pe-

dagogy. In 1982, he began his career in László Lajtha School of Music in Szentes as a music teacher.
From 1984 he worked in Béla Bartók Music School as a brass teacher and conductor. While he
was working as trombone teacher, his students achieved outstanding, excellent accomplishments
in competitions. In 1994, he founded Makó Private Elementary Art School and Vocational Music
School and its brass band, both of which he has directed ever since. In 1996 he founded Makó
Symphonic Band, which has been functioning as the Symphonic Band of the University of Szeged
Faculty of Music. Since 1998 he has been the conductor of the University of Szeged Faculty of
Music. In 2009 he became college lecturer, then in 2010 he became senior lecturer responsible
for wind conducting. Since 1999 he has been conducting radio recordings in Budapest, has been
a member of international juries at wind band or solo instrument competitions, and at qualification concerts. He is a regularly invited guest conductor in Hungary and abroad (Israel, 1999; Buffalo
State College, 2004; DePaul University Concert Band, Chicago, 2005). Since 2008 he has been
a guest professor at Moscow State University of Culture and Arts and All-Russian Brass Conductor
Seminars. József Csikota has won a number of awards with his band or by himself, among them
the “Cum Laude First Prize” at the European Youth Music Competition in Neerpelt, Belgium. He
is the president of the Hungarian and Central–East European Association of Symphonic Bands
and Ensembles (WASBE Affiliate) and since 2011 he has been a member of the board of WASBE –
World Association for Symphonic Bands and Ensembles. He is a Board Member of the Association for Hungarian Wind Music. He is the Board Member and County Chairman of the Association
of Hungarian Music Schools and Art Schools.
Tajemník/Secretary: TOMÁŠ STAVĚL 		
Česká republika/Czech Republic
Hudební režisér Českého rozhlasu Praha/Musical director of Czech Radio Prague

PROGRAM SOUTĚŽNÍCH VYSTOUPENÍ DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
PROGRAMME OF THE COMPETITION PERFORMANCES OF THE ORCHESTRAS

PÁTEK 14. ÚNORA/FRIDAY 14th FEBRUARY 2020
HOTEL PYRAMIDA, KONGRESOVÝ SÁL
HOTEL PYRAMIDA, CONGRESS HALL, Bělohorská 24, Praha 6
střední třída/middle class
14:40 – 15:20

PLUK ŠŤASTNÝCH DECHAŘŮ

Česká republika/Czech republic

Pluk šťastných dechařů vznikl v roce 2009 při ZUŠ Lounských Praha 4. Za svojí existence se zúčastnil dvou mezinárodních soutěží, ze kterých přivezl jednou zlaté pásmo a po druhé zlaté pásmo
s vyznamenáním. Pravidelně hraje na koncertech v Praze v Městské knihovně a v Berouně v KD
Plzeňka. V roce 2016 se zúčastnil světové konference WASBE v Praze. Všichni sólisté jsou nebo
byli žáky školy ZUŠ Lounských.
The Regiment of Lucky Breathers was founded in 2009 at the Basic Art School of Lounské Praha
4. During his existence he participated in two international competitions, from which he brought
once gold band and the second gold band with honors. He regularly plays at concerts in Prague at
the Municipal Library and Beroun in KD Plzeňka. In 2016 he participated in the WASBE World
Conference in Prague. All soloists are or have been pupils of the Basic Art School of Lounské.
Dirigent/Conductor: SVATOPLUK ŠŤASTNÝ
Program/Programme:
Josef Jiskra........................................Concertino fur posaune

John Williams..................................Theme From “Schindler´s List”
Jiří Wolf.............................................Overture
Karl Jenkins......................................Palladio
15:20 – 16:00

SURANEREE GIRLS WIND SYMPHONY

Thajsko/ Thailand

Kapela byla založena v roce 1985 a je součástí dívčí školy Suranaree Wiitaya School z Nakhon Ratchasima, krásného města na severovýchodě Thajska. Kapela má 100 členů. Navzdory své relativně
dlouhé historii prokázala svou rezolutnost a i nadále se snaží o hudební rozvoj pod vedením pana
Kosola Pongpanida a pana Apivuta Minalai. Kapela získala řadu ocenění, první místo ve světové
hudební soutěži v Kerkrade v Nizozemsku a to hned osmkrát. Třikrát vyhrála soutěž All Thailand
Band Royal Cup. První místo vybojovala i v roce 2018 v Singapore International Band Festival
a v roce 2019 zvítězila v Thailand International Wind Symphony Competition Champions. S podporou thajské vlády, školy, dirigentů, učitelů a rodičů se kapela snaží z dívek vychovat slušné dívky
s dobrými, životními hodnotami a láskou a úctou k hudbě.
The band was founded in 1985 and is part of the Suranaree Wiitaya School of Girls‘ School of
Nakhon Ratchasima, a beautiful town in the north-east of Thailand. The band has 100 members.
Despite it´s relatively long history, it has demonstrated it´s resoluteness and continues to strive
for musical development under the leadership of Mr. Kosol Pongpanid and Mr. Apivut Minalai.
The band won a number of awards, the first place in the world music competition in Kerkrade in
the Netherlands, eight times. She won the All Thailand Band Royal Cup three times. She won her
first place at the Singapore International Band Festival in 2018 and won the Thailand International
Wind Symphony Competition Champions in 2019. With the support of the Thai government,
school, conductors, teachers and parents, the band tries to raise girls with good, life values, love
and respect for music.
Dirigent/Conductor: APIVUT MINALAI
Program/Programme:
Norio Maeda...................................Rhapsody On The Theme Of King Rama
Jiří Volf.............................................Overtura 2000
K. Viskamol.....................................Thai Sensei March
Claude T. Smith...............................Variation On A Hymn Of Louis Bourgeois
vyšší třída/higher class
16:00 - 16:45

TAMÁSI HUNGARIA - FÚVÓSZENEKAR

Maďarsko/ Hungary

Koncertní kapela Tamási byla založena v roce 1962. Členové jsou ve věku od 12 do 60 let. Většina
z nich jsou studenti místní hudební školy. V roce 1988 se dirigentem orchestru stal Gábor Markovics. Pod jeho vedením se soubor účastnil mnoha mezinárodních i celostátních soutěží. Nyní
soubor vede Balázs Varga. Od roku 2009 se orchestr nezúčastnil žádných významných soutěží,
tedy je to jeho první účast na akcích tohoto typu.
Concert band Tamási was founded in 1962. Members are between 12 and 60 years old. Most
of them are students of the local music school. In 1988, Gábor Markovics became conductor of
the orchestra. Under his leadership the orchestra participated in many international and national
competitions. (See technical results). Now the file is led by Balázs Varga. Since 2009, the orchestra
has not participated in any major competitions, i.e. it is our first participation in events of this type.
Dirigent/Conductor: BALÁZS VARGA
Program/Programme:
Hidas, Frigyes..................................Festive Music
Ralph Vaughan Williams...............English Folk Song Suite

SOBOTA 15. ÚNORA/SATURDAY 15th FEBRUARY 2020
HOTEL PYRAMIDA, KONGRESOVÝ SÁL
HOTEL PYRAMIDA, CONGRESS HALL, Bělohorská 24, Praha 6
střední třída/middle
10:00 – 10:40

MUSIKKVEREIN SEEBRONN

Německo/Germany

Orchestr byl založen v roce 1879. Letos slaví 140 let. Přesto je to velmi mladý orchestr. V tomto orchestru hraje nadšeně mnoho mladých lidí. V minulosti se často zúčastňoval soutěží v Německu,
a v roce 1994 i festivalu Prager Winter. Orchestr pravidelně koncertuje a na svém repertoáru má
širokou škálu různých hudebních stylů.
Orchestra was founded in 1879. He is celebrating 140th anniversary this year. Despite this, he is
a very young orchestra. Many young people play enthusiastically in this orchestra. In the past he
has often participated in competitions in Germany. In 1994 he participated in the festival “Prague
Winter”. He is playing several concerts during the year and he is playing a wide range of different
styles of music.
Dirigent/Conductor: FRANK BRUNNENMILLER
Program/Programme:
Steven Reineke................................Sedona
10:40 – 11:20 VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ LETOVICE

Česká republika/Czech republic

Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice byl založen roku 1972. Zakladatelem a prvním dirigentem
orchestru byl Petr Halamka. Od roku 2000 vede orchestr Petr Křivinka, ředitel ZUŠ Letovice.
V posledních dvou letech mu pomáhá dirigent Mgr. Pavel Janík. Členy orchestru nejsou pouze
žáci, ale i absolventi ZUŠ Letovice. Repertoár orchestru je velmi rozmanitý. Od klasické české
dechové hudby, muzikálových a filmových melodií, skladeb swingového a jazzového charakteru
až po koncertní skladby českých a světových autorů. Orchestr každý rok pořádá řadu koncertů
v Letovicích a širokém okolí, zúčastňuje se soutěží, přehlídek a festivalů u nás i v zahraničí. Za
celou svou bohatou historii absolvoval 58 zahraničních cest do 13 evopských zemí.
The brass band orchestra of the Music School in Letovice was founded in 1972. The founder and
the first conductor of the orchestra was Mr. Petr Halamka. In the year 2000, Mr. Petr Křivinka, the
headmaster of ZUŠ Letovice, took over the leading of the orchestra. Since 2017 he has been cooperating with Mgr. Pavel Janík, a supportive conductor. The members of the orchestra are not only
students but also graduates of ZUŠ Letovice. The repertoire of the band is very broad - Czech and
foreign author’s compositions, popular music, folk songs (marches, polkas, and waltzes), compositions for solo instruments with the accompaniment of the orchestra, popular musical melodies,
and, last but not least, swing and jazz compositions. Every year the orchestra takes part in many
concerts in Letovice and around, but it is also a regular participant and contestant in many music
parades, competitions and festivals around the Czech Republic and abroad. Since the year 1972
the orchestra has visited almost 60 journeys to 13 European countries.
Dirigent/Conductor: PETR KŘIVINKA
Program/Programme:
Jacob de Haan.................................Free world fantasy
Jiří Volf.............................................Overtura 2000
Steven Reineke................................Pilatus: Mountain of Dragons

vyšší třída/higher class
11:20 – 12:05 JUGENDBLASORCHESTER DER STADT STEIN

Německo/Germany

Mládežnická kapela Stein je součástí instituce pro rozvoj mládeže a kultury. Orchestr byl založen
v roce 1973 a věnuje se úkolu reprezentovat moderní a symfonickou hudbu na koncertech, doma
i v zahraničí. Vystupuje s mnoha různými projekty, včetně hudebních představení a tanečního
divadla. Součástí programu je i účast na soutěžích: 2. místo na Flicorno d´Oro 2003, 1. místo na
Mezinárodní soutěži v Bambergu 2012, 2. místo na soutěži nejvyšší úrovně v Neunkirchen am
Brand 2018.
The Youth Wind Orchestra Stein is an institution of youth and cultural promoting. The orchestra,
which exists since 1973, gave itself the task of representing the modern und sinphonic music for
brass instruments at concerts, at home and abroad. With many different projects, including musical productions and dance theatre, the orchestra has made a name for itself, which is also known
far beyond the borders of the region. Numerous concert tours as well as successful participation in
contests and evaluation of tournament are part of the program. Due to the close collaboration with
the music school Stein and the promoting association of the youth wind orchestra, many projects
in the concert business and the next generations education have become possible. Contests: 2.
price Flicorno d´Oro 2003, 1. price international contest of Bamberg (advanced) 2012, 2. price of
the contest of the highest level at Neunkirchen am Brand 2018.
Dirigent/Conductor: NORBERT HENNEBERHER
Program/Programme:
Gustav Holst,
edited by Colin Matthews..............Fist Suite in Es Opus 28 No.1
11:05 – 12:50

BEZIRKSJUGENDORCHESTER GÜNZBURG

Německo/Germany

Dechový orchestr mládeže okresu Günzburg byl založen v roce 2018. Orchestr na svých zkouškách pilně pracuje na koncertních programech. Letošní účast na Mezinárodním festivalu dechových hudeb je jejich první účast na akcích tohoto typu. Uměleckým vedoucím a dirigentem je
Christian Weng. Studoval dirigování ve Stuttgartu a Mannheimu.
The Youth Brass Orchestra of the District Günzburg was founded in 2018. The orchestra works
diligently on concert programmes. This year‘s participation in the International Brass Band Festival is their first participation in events of this kind. The artistic leader and conductor is Christian
Weng. He studied conducting in Stuttgart and Mannheim.
Dirigent/Conductor: CHRISTIAN WENG
Program/Programme:
Jan van der Roost............................Flashing Winds
Jacob de Haan..................................Diogenes
Etienne Crausaz...............................Deliverance
12:50 – 13:35

MUSIKKAPPELLE GERLENHOFEN

Německo/Germany

Musikkappelle Gerlenhofen byl založen roku 1957. Má 56 členů a od roku 2015 ho vede Andrea
Bottingerová. Nejmladšímu muzikantovi je 13 let, nejstaršímu 60 let. Od samého začátku měl
orchestr velký zájem se pravidelně zúčastňovat různých soutěží v regionu a později i v dalších
zemích. Po celé roky si orchestr udržel svou úroveň. V roce 2018 se zúčastnil soutěže dechových
orchestrů v Bavorsku, kde se mezi deseti konkurujícími orchestry umístil na druhém místě.
Musikkappelle Gerlenhofen was founded in 1957. He has 56 members and has been led by Andrea

Bottinger since 2015. The youngest musician is thirteen years old, the oldest is 60 years old. From
the very beginning, the orchestra was very interested in regularly participating in various competitions in the region and later in other countries. For years, the orchestra has maintained its level.
In 2018 he participated in a competition of wind orchestras in Bavaria, where he placed second
among the ten competing orchestras.
Dirigent/Conductor: ANDREA BÖLTINGER
Program/Programme:
Satoshi Yagisawa.............................Festive Ouverture
Rossano Galante.............................Cry of the last Unicorn
13:35 – 14:20

HARMONIE ŠTERNBERK

Česká republika/Czech republic

Je studentský dechový orchestr, který byl založen krátce po vzniku hudební školy ve Šternberku,
první vystoupení tohoto souboru je zaznamenáno v r. 1957. Novodobá historie orchestru se datuje
od r. 1999 s příchodem nynějšího dirigenta a ředitele ZUŠ Šternberk Petra Ciby, kdy došlo k postupnému navyšování počtu členů a zásadní změně repertoáru, který akcentuje původní skladby
či transkripce z oblasti moderní umělecké symfonické dechové hudby. V současné době má orchestr přibližně 60 členů a je složen především ze současných i bývalých žáků základní umělecké
školy ve Šternberku a studentů středních a vysokých škol. Orchestr každoročně absolvuje řadu
koncertních vystoupení a pravidelně se účastní soutěží, festivalů a přehlídek dechových orchestrů
v České republice i v zahraničí. V průběhu každé sezóny se také koná ve Šternberku slavnostní
galakoncert tohoto tělesa, který je završením činnosti orchestru v daném kalendářním roce. Nejvýznamnější úspěchy Harmonie Šternberk: účast na koncertu vítězů rozhlasové soutěže Concerto
Bohemia 2002 a 2007, zisk 1. místa na mezinárodním soutěžním festivale mládeže v belgickém
Neerpeltu (2003 a 2005), zisk 1. místa na mezinárodní soutěži v italském Sinnai (Sardinie 2011),
absolutní vítěz mezinárodních soutěží v Praze (2007, 2009, 2017) a Ostravě (2007, 2013, 2015,
2019). Vrcholy dosavadní činnosti orchestru: účast na 10. ročníku Japonského hudebního festivalu
mládeže ve městě Shizuoka v roce 2006, trojnásobná účast na světové soutěži WMC (World Music
Contest) v holandském Kerkrade v letech 2009, 2013 a 2017. Další udělená ocenění Harmonii
Šternberk: Cena města Šternberka 2013, Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury
2014.
Harmonie Šternberk is a youth wind band which was founded shortly after the birth of the Music
School in Šternberk. Its first performance was held in 1957. Several conductors changed at the
conductor´s desk in the course of its history. The current chief conductor is Petr Ciba who took
over the wind band in 1999. His arrival to the ensemble brought the rise of the number of the
musicians and the marked change in the repertoire. Nowadays the orchestra has cca 60 members,
mostly present or former pupils of the Music School and students of regional high schools and
universities. Every year the wind band has a number of concert performances and it regularly
takes part in competitions, festivals and shows of wind bands both in the Czech Republic and
abroad. Greatest achievements of the orchestra: International Festival of Wind Bands Ostrava
2007, 2013, 2015 and 2019, International Festival of Wind Bands Prague 2007, 2009 and 2017,
World Music Contest Kerkrade 2009, 2013 and 2017, Sinnai International Wind Band Competition 2011, Broadcast Competition Concerto Bohemia 2002 and 2007, Japan International Youth
Music Festival in Shizuoka 2006, European Music Festival of Youth in Neerpelt 2003 and 2005.
Dirigent/Conductor: PETR CIBA
Program/Programme:
Thiemo Kraas..................................Meteoritmo
Jacob de Haan.................................Diogenes
Johan de Meij..................................Sinfonietta No. 1

14:20 – 15:05

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH ZUŠ JESENÍK

Česká republika/Czech republic

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. V současnosti je uměleckým vedoucím orchestru pan Tomáš Uhlíř, dalším dirigentem pan Milan Domes. Za dobu své existence se
orchestr rozrostl na zhruba 70-ti členné hudební těleso, ve kterém se vystřídalo kolem 400 hudebníků. Členové orchestru nastudovali přes 1000 skladeb a uskutečnili přes 1300 vystoupení.
Těžiště repertoáru je tvořeno skladbami současných českých autorů, se kterými orchestr velmi
úzce spolupracuje. Na koncertech stále častěji zaznívají i skladby zahraničních autorů soudobé
symfonické dechové hudby, transkripce autorů klasické hudby, muzikálové melodie či písně z oblasti populární hudby. Orchestr se pravidelně zúčastňuje festivalů a soutěží v České republice,
ale i v zahraničí. Od roku 1974 úspěšně reprezentoval školu, město i ČR v Německu, Slovensku,
Nizozemí, Belgii, Polsku, Bulharsku, Norsku, Itálii, Francii, Španělsku, Maďarsku, Chorvatsku,
Mexiku, Litvě, Řecku, Rakousku, Tunisku a Číně. Mezi největší úspěchy orchestru z poslední doby
patří např.: 2012 Polsko (Rybnik) - cena Grand prix Zlatá lyra na mez.soutěžním festivalu dech.
orchestrů, 2012 Španělsko (Malgrat de Mar) - 1. cena z mez.soutěžního festivalu dech.orchestrů,
2014 Maďarsko (Mór) - zlaté pásmo „gold plus“ z mezinárodního soutěžního festivalu, 2015 Čína
(Šanghaj) - účast na prestižním festivalu Shanghai Tourism Festival, 2018 Praha - zlaté pásmo
s vyznamenáním, vítěz střední třídy a cena za nejlepší interpretaci povinné skladby Ozvěny tance
Evžena Zámečníka z mezinárodní soutěže dechových orchestrů, 2018 Štětí - vítěz soutěže v interpretaci rockové skladby, 2018 Španělsko (Lloret de Mar) – 4x zlaté pásmo v Mezinárodní soutěži
a zvláštní cena poroty.
The youth brass band of the music school in Jeseník was founded in 1971. The founder was Vladimír Vraňovský who was also its artistic leader for over 30 years. Nowadays the band is led by
Tomáš Uhlíř and the second conductor is Milan Domes. Over the years the number of members
has increased to 70. The total number of its members since the creation of the band amounts over
400 musicians. The band has staged over 1000 compositions and has held over 1300 performances
to date. The focal point of the repertoire covers compositions written by contemporary Czech
composers with whom the band cooperates closely with. At concerts can be heard more and more
songs by foreign authors of contemporary symphony brass music, transcription by authors of
classical music, songs from musicals or from popular music.The band regularly participates in
festivals and competitions, not only in the Czech Republic but also abroad. Since 1974 it has represented the Music School, the town Jeseník and the Czech Republic in Germany, Slovakia, The
Netherlands, Belgium, Poland, Bulgaria, Norway, Italy, France, Spain, Hungary, Croatia, Mexico,
Lithuania, Greece, Austria, Tunisia and China. The band´s most significant awards from the last
time are 2012 Poland /Rybnik/ - Grand Prix “the Golden Lyre” in the international competitive
festival of brass bands, 2012 Spain /Malgrat de Mar/ - 1st prize in the international competitive
festival of brass bands, 2014 Hungary /Mór/ - the gold award in the international competitive festival, 2015 China - participation in prestigious Shanghai Tourism Festival, 2018 CZ /Prague/ - gold
medal with distinction, middle class winner and prize for the best interpretation of the compulsory song in the international competitive festival of brass bands, 2018 CZ /Štětí/ - the winner of the
competition in the interpretation of rock composition, 2018 Spain /Lloret de Mar/ - Four times
gold medal in the International Competition and Special Jury Prize.
Dirigent/Conductor: TOMÁŠ UHLÍŘ, MILAN DOMES
Program/Programme:
Satoshi Yagisawa.............................Festive Ouverture
Jan van der Roost...........................Mercury
Jacob de Haan.................................Diogenes
Evžen Zámečník.............................2 části ze Zoologické suity

( IV. Fanfára zvířecího sněmu narušená

příchodem nezbedných zvířat,V. Želví galop a malý zvířecí karneval )

nejvyšší třída/top class
15:05 – 15:55

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ JIHLAVA

Česká republika/Czech republic

Dechový orchestr ZUŠ Jihlava má v Jihlavě více jak desetiletou tradici. Předtím působil v Třešti
a jeho zakladatelem je Petr Píša. Za nedlouhou historii orchestr stihl natočit pořad pro ČT „A
tuhle znáte“, zúčastnil se několika ročníku soutěží dechových orchestrů v Ostravě a v Praze, odkud si v lednu roku 2014 přivezl titul absolutního vítěze soutěže. Velkou radost máme z úspěchu
v soutěži Concerto Bohemia 2014. K tradičním vystoupením patří koncert v rámci festivalu Mahler Jihlava a Havířské průvody v Jihlavě. Mezi poslední úspěchy patří zlaté pásmo z Mezinárodního festivalu dechových hudeb Praha 2018 a zlaté pásmo a cena za nejlepší provedení povinné
skladby z Mezinárodní soutěže dechových orchestrů v Ostravě 2019. V září 2019 jsme vyrazili na
soutěžní přehlídku do španělského Lloret de Mar, kde jsme obdrželi celkově druhé místo a zlaté
pásmo s vyznamenáním plus cenu za sólový výkon na xylofon pro Jana Fuchse. TUTTI spolu se
Symfonickým orchestrem ZUŠ Jihlava založili tradici Orchestrálních koncertů konaných vždy 17.
listopadu. Za dirigentským pultem stojí Jan Nosek a znovu Petr Píša.
The wind orchestra of the Jihlava Art School has been active in Jihlava for more than a decade,
after moving from Třešť where it was founded by Petr Píša. Despite its relatively short history,
the orchestra has recorded a programme for Czech Television called “And you know this one”or
participated at several seasons of the international competitions of big wind orchestras in Ostrava
and Prague, where they were awarded as overall winners in 2014. Traditionally, the orchestra performs at the Jihlava Mahler Festival and during the Miners’ Parade in Jihlava. Their latest success
consists of the golden belt award from the International Festival of Wind Orchestras Prague in
2018 and another golden belt and prize for the best interpretation of the compulsory composition
at the International Competition of Big Wind Orchestras in Ostrava 2019. In September 2019
the orchestra attended a competition in Lloret de Mar in Spain, where it was awarded the second
place and the golden belt with merit, including a prize for the outstanding solo performance on
xylophone for Jan Fuchs. In cooperation with the Symphonic Orchestra of the Jihlava Art School,
TUTTI founded the tradition of November 17 orchestra concerts. The conductors of the orchestra
are Jan Nosek and Petr Píša.
Dirigent/Conductor: JAN NOSEK, PETR PÍŠA
Program/Programme:
J. Ježek..............................................Ozvěny z hudební síně
O. Mácha.........................................Azurová tarantella
Z. Lukáš............................................Slavnostní hudba pro Prahu
G. Gershwin....................................Porgy and Bess Medley
15:55 – 16:45

BERGKAPELLE SAAR

Německo/Germany

Orchestr Bergkapelle Saar je součástí saské kultury asi 200 let. Vznikl v roce 1820 a jeho cílem bylo
zvýšit prestiž a sociální postavení hornické dělnické třídy. Je tedy nejenom důkazem kulturního
dědictví těžebního průmyslu, ale je také nejstraším existujícím orchestrem na tomto území. Účastní se charitativních koncertů a různorodých kulturních akcí. Od roku 1998 je dirigentem Bernhard Stopp, který díky své důsledné a oddané práci učinil z orchestru jeden z předních německých
dechových amatérských orchestrů. Jeho úspěchy se odrážejí v úspěšné účasti na mezinárodních
soutěžích. V roce 2020 oslaví orchestr své dvousté výročí.
Miners music has been part of Saarland´s culture for around 200 years. In 1820, a music corps was
founded in order to elevate prestige and social status of the miners working class. The “Bergkapelle
Saar” (miner wind orchestra) continues that tradition and is now the oldest existing orchestra of

the Saarland and its surrounding regions. The activities of the “Bergkapelle Saar” include charity
concerts, the support of cultural events. Since 1998, the Bergkapelle Saar has been conducted by
Bernhard Stopp, who – through his consistent and dedicated work - made the orchestra one of the
leading German wind orchestras in the amateur music industry. Its achievements are reflected in
the successful participation in international orchestra competitions. The Bergkapelle Saar will be
celebrating its 200th anniversary in 2020.
Dirigent/Conductor: BERNHARD STOPP
Program/Programme:
Václav Nelhybel...............................Symphonic Movement
Thomas Doss...................................Aurora
16:45 – 17:35

STADTKAPELLE KIRCHHEIM

Německo/Germany

Domov Stadtkapelle Kirchheim unter Teck je město v Badenu-Würrtemberg, 25 km jihovýchodně od Stuttgartu, na úpatí švábských Alp. Stadtkapelle Kirchheim unter Teck má ve své hudební
škole asi 75 hráčů a 3 juniorské skupiny. Dirigentem je Marc Lange. Ten pokračuje v práci a vede
Stadtkapelle jako jednu z nejlepších kapel v Německu. Ukázal to v roce 2016 na mezinárodní soutěži „Flicorno d´Oro“ v italské Riva del Garda, kde se umístila na 2. místě v nejlepší sekci a jako
nejlepší kapela z Německa. Mezi jejich další úspěchy patří: První místo na světové hudební soutěži
v Kerkrade v Holandsku, v roce 1997. V roce 1998 obsadili první místo v „Höchstufenwettbewerb
na Landesmusikfestu v Ehingenu. V roce 2000 2. místo v soutěže CISM v Schladmingu v Rakousku. První místo v nejvyšší sekci německého federálního hudebního festivalu ve Friedrichshafenu
získali v roce 2000. A roce 2005 byli oceněni jako velmi dobří v kategorii A na soutěži CISM
v Grandchamp-Maisy / Francie.
The home of the Stadtkapelle Kirchheim unter Teck, is a town in Baden-Würrtemberg, 25 km.
Southeast of Stuttgart, at the foot of the Swabian Alb. The Stadtkapelle Kirchheim unter Teck has
about 75 players and 3 junior groups in their own music school. Conductor is Marc Lange. He
continues the work and leads the Stadtkapelle on as one of the best wind bands in Germany. He
showed this in 2016 at the international competition “Flicorno d’Oro “ in Riva del Garda/Italy,
with a 2 place in the top section and as the best placed band from Germany. Other successes include 1997. A first prize in the 1.Division/Harmonie at the World Music Contest in Kerkrade/Holland. 1998. First place in the “Höchstufenwettbewerb at the Landesmusikfest in Ehingen. 2000.
The 2 place in the top section of the CISM Competition at the MID-Europe in Schladming/Austria. 2001. First place in the top section at the German Federal Music Festival in Friedrichshafen.
2005. A very good in the category A at the CISM Competition in Grandchamp-Maisy/France.
Dirigent/Conductor: MARC LANGE
Program/Programme:
Yasuhide Ito.....................................La Vita - Symphony in 3 Scenes
I. La Sinfonie
II. Una Poeta
III. La Vita
19:00 SETKÁNÍ DIRIGENTŮ S POROTOU
WORKSHOP OF CONDUTORS WITH JURY MEMBERS
20:00 Hotel Pyramida, Kongresový sál/ Hotel Pyramida, Congress hall, Bělohorská 24, Praha 6
ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL FESTIVALU/FINAL CEREMONY OF THE FESTIVAL
Koncert Národního dechového orchestru/Concert of the National Wind Band
Národní dechový orchestr byl založen na jaře 2017. První koncert se uskutečnil v Občanské

záložně v Přelouči 7. 5. 2017 pod vedením šéfdirigenta Václava Blahunka. Hlavním posláním
NDO je propagace české dechové symfonické hudby v Čechách i v zahraničí. Orchestr je složený
z vynikajících mladých hráčů na dechové a bicí nástroje ze všech krajů České republiky. Orchestr
vznikl na základě podobných projektů, které běžně fungují v západní Evropě a v USA a reprezentují kulturu jednotlivých zemí a oblastí. Orchestr spolupracuje s předními českými i zahraničními
sólisty a dirigenty. Posláním orchestru je nejen koncertní, ale také vzdělávací činnost. Od srpna
2017 je orchestr zapsán jako spolek. Několikrát do roka se schází a nacvičuje náročný repertoár,
který pak provádí na svých koncertech nebo na festivalech. Spolupracuje se ZUŠ Přelouč, kde
probíhají jeho zkoušky a soustředění. Záštitu nad projektem převzal Svaz hudebníků České republiky. Uměleckým garantem je Komorní filharmonie Pardubice, jejíž členové s orchestrem stabilně
spolupracují.
Czech National Symphonic Band was established in spring 2017. The first concert took place in
Concert hall Přelouč on the 7th of May 2017 under the leadership of conductor Václav Blahunek.
The main mission of the Czech national symphonic band is publicity of Czech symphonic music
in Czechia and abroad too. The orchestra consists of great young players of wind, brass and percussion instruments from all the regions of the Czech Republic. The orchestra was established
on the basis of similar projects that normally work in western Europe and in the USA and that
represents culture of individual countries and regions. The orchestra cooperates with prominenet
Czech and foreign soloists and conductors. The mission of the orchestra is not only concert aktivity but it also has educational meaning. Several times a year the band members meet and rehearse
difficult repertoire that are performed at our concerts or at fetivals. The orchestra cooperates with
the artistic and music school in Přelouč. At the area of this school all the rehearsals and trainings
take place. The project is under the auspices of the Union of Musicians of the Czech Republic.
The artistic guarantor is the Chamber Philharmonic of Pardubice whose members permanently
coopeerate with the band.
Program/Programme:
V. Trojan..............Vítězný pochod z filmu Princ Bajaja
Dirigent/Conductor: JAROSLAV ŠÍP Česká republika/Czech Republic
V. Persichetti.......Symfonie č. 6 – II. a IV. Věta
Dirigent/Conductor: VÁCLAV BLAHUNEK Česká republika/Czech Republic
G. Holst...............First Suite for Military band Es dur
Dirigent/Conductor: JAROSLAV ŠÍP Česká republika/Czech Republic
V. Nelhybel..........Corsican Litany
Dirigent/Conductor: VÁCLAV BLAHUNEK Česká republika/Czech Republic
Z. Lukáš...............Prager Festmusik
Dirigent/Conductor: JAROSLAV ŠÍP Česká republika/Czech Republic
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE A PŘEDÁVÁNÍ CEN
RESULTS ANNOUNCEMENT, PRIZE AWARDING
Společné hraní všech zúčastněných orchestrů
a common playing of all participating orchestras
František Kmoch – Muziky, muziky

•
•

Pořadatel festivalu je OR-FEA Praha, festivalová a organizační kancelář ve spolupráci s NIPOS – ARTAMA Praha jako odborným poradcem.
The Festival is organised and realised by the Organisational and Festival Agency OR-FEA in
co-operation with NIPOS – ARTAMA, the National Information and Consulting Centre for
Culture of the Ministry of Culture of the Czech Republic.

•
•

Festival se koná pod záštitou Hlavního města Prahy.
The festival has been held under the auspices of the City of Prague.

•

Festivalu udělila záštitu WASBE, Mezinárodní asociace symfonických dechových orchestrů.
The festival has been taking place under the auspices of WASBE, the World Association for
Symphonic Bands and Ensembles.
Festival je finančně podporován Ministerstvem Kultury. The festival has been taking place
under the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic.

•
•
•

Partnerem festivalu je OSA – Ochranný svaz autorský
The partner of the festival is OSA - Copyright protection Association

